A 2013. november 15-től hatályos Üzletszabályzat
módosításának részletei
Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Alapítvány Üzletszabályzata 2013. november 15-től módosul az alábbi
témákat illetően:
1. Költségvetési díjtámogatás nyújtásának szabályai, új díjkategória
2. A kezességi díj visszatérítésekor alkalmazott kezelési díj eltörlése
3. Mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások finanszírozásához
kombinálható speciális készfizető kezesség
4. Egyéb

igényelhető

A módosítások részleteit az alábbiakban mutatjuk be:
1. Költségvetési díjtámogatás nyújtásának szabályai
A Kormány a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében határozatot hozott a
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről
(1310/2013. számú határozat). 2013. október 10-én a Vidékfejlesztési Miniszter által kiadásra
került a Kormányhatározat végrehajtásának szabályait jelentő 94/2013. (X.10.) VM rendelet
is, amelynek hatálybalépési időpontja 2013. október 13. volt.
Az Alapítvány a díjtámogatásról szóló kormányrendelet nyomán a korábbi, 2013. június 24-i
Üzletszabályzat módosításával lecsökkentette kedvezményes díjait, amelyet jelen
Üzletszabályzat módosításával az új végrehajtási szabályoknak megfelelően kiegészít, egy
újabb díjkategóriát vezet be. Továbbá szükségessé vált a díjtámogatás igénybevétele
kapcsán a jogosultsági feltételek vizsgálata (korábbi ügyletek esetén utólagos vizsgálata),
amelyet szintén rögzítettünk az Üzletszabályzatban.
Költségvetési díjtámogatásra nem jogosult ügyletek díjának rögzítése a Hirdetményben
Azon vállalkozások ügyleteihez, amelyek nem felelnek meg a végrehajtási rendeletben
rögzített jogosultsági feltételeknek, új, emelt összegű díjkategória került bevezetésre. Az új díj
nem kizárólag a jogosultsági feltételek fennállta esetén kerül alkalmazásra, hanem a
vállalkozás kérheti is annak alkalmazását, amennyiben nem tart igényt a kormányzat által
biztosított díjtámogatásra (pl. de minimis keretek kímélése céljából, vagy az MVH regisztráció
elkerülése miatt). Ennek megfelelően az Alapítvány ezentúl két kedvezményes díjkategóriát
különböztet meg:
- költségvetési díjtámogatás mellett nyújtott kedvezményes díj – a korábbiaknak
megfelelően változatlan
- költségvetési díjtámogatás nélküli kedvezményes díj - a díjtámogatás melletti díj
összegének 1,6-szorosa

Az új Hirdetmény az alábbi díjtáblázatot tartalmazza:
Díjmértékek 50%-os készfizető kezesség mellett, a kezességgel biztosított összeg
százalékában
kölcsön- és lízingszerződések esetén:

a)


beruházási és forgóeszköz hitel esetén, a hitelcél szerint

tágabban értelmezett
agrártevékenységek (5. sz. melléklet)
esetén
tágabban értelmezett
agrártevékenységek (5. sz. melléklet)
körébe nem tartozó tevékenységek
esetén


b)

Költségvetési
díjtámogatás mellett

Költségvetési
díjtámogatás nélkül

0,25

0,4

0,3125

0,5

könnyített fedezetű hitel esetén:
Költségvetési díjtámogatás mellett

Költségvetési díjtámogatás nélkül

0,50

0,8

faktoring- és bankgarancia szerződés esetén:
Költségvetési díjtámogatás mellett

Költségvetési díjtámogatás nélkül

0,50

0,8

Jogosultsági feltételek vizsgálata
A díjrendelet részletesen rögzíti, hogy a vállalkozásnak milyen feltételeknek kell megfelelnie
annak érdekében, hogy költségvetési támogatás jogosultja legyen. Ezek egy részét az
Alapítvány már a díjrendelet megjelenését megelőzően is vizsgálta (kizáró okként például a
csőd, felszámolási, végelszámolási eljárást, vagy a köztartozás fennállását ellenőrizte). A
rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés vizsgálatát július 15-e óta végzi az
Alapítvány, és jelentős számú feltételt tudunk vizsgálni a vállalkozás nyilatkozata alapján.
Azonban új elem, hogy a díjtámogatást igénylő vállalkozásnak a VM-mel létrejövő támogatási
jogviszonyra tekintettel – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
2007. évi XVII. törvényben rögzített – a MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe be kell jelentkeznie. A mezőgazdasági tevékenységet végző
ügyfelek döntő részben már rendelkeznek MVH regisztrációs számmal, ezért számukra ez
nem jelent többlet feladatot. Azonban a regisztrációval nem rendelkezők számára plusz
adminisztrációt igényel az új szabály az eddigi folyamatokhoz képest, viszont az Alapítvány
átvállalja a nyilvántartásba való bejelentésük terhét. Ehhez viszont további dokumentumok
aláírására és beküldésére van szükség. A regisztrációhoz három új dokumentum
(meghatalmazás az MVH Ügyfél-nyilvántartási rendszerébe történő regisztrációhoz, aláírási
címpéldány vagy aláírás minta és a vállalkozás fizetési számláját vezető bank fizetési
számlaszámot tartalmazó nyilatkozata) beküldésének szükségességét rögzítettük az
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Üzletszabályzatban. Ezen ügyletek tekintetében a kezesség igénylése során bekért adatok
köre is kibővül, ugyanis a regisztrációs formanyomtatványon megjelölt adatokat kötelezően
be kell küldeni az MVH részére a vállalkozás nyilvántartásba vételéhez.
Rögzítésre kerültek a költségvetési díjtámogatásra való jogosultság vizsgálatának alapvető
szabályai is az Üzletszabályzatban, illetve annak mellékletét képező Hirdetményben. Az
Üzletszabályzatban a pénzügyi intézményeket is érintő rendelkezésként rögzítettük a nem
MVH regisztrált vállalkozások tekintetében azt a szabályt, hogy amennyiben az Alapítvány
vizsgálata alapján a vállalkozás megfelel a költségvetési díjtámogatás igénybevételi
feltételeinek, az Alapítvány elbírálja az ügyletet, és költségvetési díjtámogatás melletti
kedvezményes díjon nyújtja a kezességet. Az MVH regisztráció eredménye viszont csak a
bírálatot követően derül ki. Így amennyiben az MVH regisztráció a pénzügyi intézmény vagy
a vállalkozás helytelen, hibás adatszolgáltatása miatt hiúsul meg, és a helyes
adatszolgáltatásra a hiánypótlási eljárást követően sem kerül sor, az Alapítvány az ügyletet
átsorolja a költségvetési díjtámogatás nélküli kedvezményes kezességi díj kategóriájába, és
kiszámlázza az ügylet vonatkozásában a költségvetési díjtámogatás nélküli és a
költségvetési díjtámogatás mellett alkalmazott kedvezményes díj különbözetének összegét.
Amennyiben a pénzügyi intézmény a számla kiállítását követő 45 napon belül nem fizeti meg
a különbözet díját, az Alapítvány jogosult a kezességi szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
Jogosultsági feltételek utólagos vizsgálata
A díjrendelet értelmében, annak hatálybalépése előtt megkötött ügyletekre a jogosultsági
feltételeket 2013. december 13-ig igazolni kell, illetve az ellenőrzéseket el kell végezni. Az
Alapítvány ezen ügyletek tekintetében elvégezte a szükséges vizsgálatokat, továbbá
elkészítette a díjrendelet előírásainak megfelelő ügyfélnyilatkozatokat, és ezen
dokumentumokat megküldte a partner pénzügyi intézményeknek azzal a felhívással, hogy a
díjtámogatás igénybevételéhez és az MVH regisztráció érdekében szükséges azokat
kitöltetni, illetve aláíratni a vállalkozásokkal.
Egyéb módosítások
Rögzítésre került az Üzletszabályzat Értelmező rendelkezési között az MVH regisztráció és a
költségvetési díjtámogatás alapítványi fogalma, és kibővítettük a befogadási feltételeket és a
IV., A kezességi kérelem befogadása, elbírálása, és a bírálat alapján hozott döntések c.
fejezetet, továbbá az Útmutató vonatkozó részeit a díjtámogatásra történő hivatkozással.
A költségvetési díjtámogatás bevezetése nemcsak a szabályzatok módosítását igényelte: az
Üzletszabályzatban felsorolt, az Igénylő lap mellékleteként kötelezően beküldendő
dokumentumok tartalmát is módosítottuk a díjrendeletben, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvényben, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és
igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben és az egyéb vonatkozó
jogszabályban rögzített feltételek miatt, mivel számos feltétel fenn nem állásáról a
vállalkozásnak kell kötelezően nyilatkoznia a jogszabályi megfelelőség érdekében.
A kezességi díjvisszatérítéskor alkalmazott kezelési díj eltörlése
Az Alapítvány a korábbi szabályok szerint a kezességi szerződés bármely olyan módosítása
esetén (pl. kezességi szerződés megszűnése, előtörlesztés, kezességgel biztosított összeg
csökkenés, stb.), amelynek következtében a pénzügyi intézmény részére kezességi díj
visszatérítése történt, a Hirdetményben rögzített részletszabályok szerint kiszámított kezelési
díj levonását követően visszautalta a pénzügyi intézménynek a megfizetett kezességi díj
időarányos összegét. Jelen Üzletszabályzat vonatkozásában a díjvisszafizetés esetére
alkalmazott kezelési díjat eltöröltük.
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A Hirdetmény III.2.2 részéből törlésre került „Kezelési díj alkalmazása kezességi díj
visszatérítése esetén” rész, és külön IV. fejezetben kerültek rögzítésre a kezességi díj
visszafizetésének szabályai.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások
kombinálható speciális készfizető kezesség

finanszírozásához

igényelhető

Az Alapítvány az egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat által igényelhető
pályázatokhoz kapcsolódóan elnyert támogatásokkal összefüggő - akár saját forrású
kereskedelemi banki, akár állami refinanszírozású (MFB, MNB) - bankgarancia, támogatás
előfinanszírozás, beruházási hitel konstrukciókhoz kapcsolódó kezességvállalást speciális,
kedvező feltételekkel támogatja az új szabályok szerint. Így az Üzletszabályzat 3.sz.
melléklete került kibővítésre.
Egyéb
-

A Növekedési Hitelprogram sajátossága miatt szükséges volt az Alapítvány
Üzletszabályzatában rögzíteni azon rendelkezést, miszerint az Alapítvány nemcsak a
vele együttműködésben álló, az Üzletszabályzatban rögzített pénzügyi intézménynek
jogosult és köteles teljesíteni a vállalkozás nem fizetése miatt, hanem a Magyar
Nemzeti Bank részére is történhet teljesítés, ha a pénzügyi intézmény a követelést
engedményezi.

-

Az Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képező – az Alapítvánnyal együttműködő –
pénzügyi intézmények listája frissítésre került.

-

A Hirdetményben szereplő piaci díjak korábbi, már nem hatályos tételei törlésre
kerültek.

-

Törlésre került az Üzletszabályzat speciális feltételű kezességeket tartalmazó 3.
számú mellékletéből a IV. számú, GazdaNet speciális feltételű kezességet tekintettel
arra, hogy annak igénylési időszaka már lezárult.

-

Az Alapítvány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.
törvény 13/A.§ (12) bekezdésének előírása szerint a kiszervezett tevékenységek körét
és a kiszervezett tevékenység végzőjét az Üzletszabályzatában köteles feltüntetni.
Tekintettel az egyik kiszervezett tevékenységet végző elnevezésében bekövetkezett
változásra, pontosításra kerül az Üzletszabályzat vonatkozó, XIV. fejezete.

Dokumentumok változása
A fentieknek megfelelően változik 2013. november 15-től a „Vállalkozás nyilatkozata”
megnevezésű dokumentum, az „Általános Szerződési feltételek”, az Igénylő lap, továbbá a
Kezességi Levél szövegezésén is szükséges volt módosításokat tenni. További
dokumentációs változás, hogy az eddig csak az agrár és a halászati de minimis
támogatásban részesülő vállalkozások által kitöltendő „MVH KÉRELMET” (új nevén:
„NYILATKOZAT– a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal előtti eljáráshoz”) – az MVH
részére a díjtámogatással kapcsolatos zároláshoz, lekötéshez történő, valamint adatvédelmi
szempontú hozzájárulás megtétele miatt – ezen túl minden, nem piaci kezességi díjon
nyújtott ügylet esetében be kell küldeni.
Budapest, 2013. október 31.
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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